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Vårstädning 21-22 april 
Det verkar som om vi äntligen har blivit av med snön och det är 
därför dags för årets vårstädning. Det finns en liten missuppfattning 
att EFS sköter hela trädgården åt oss; det stämmer inte, de gör de 
jobbiga sakerna som att ta upp löv och grus men allmänt puts och fix 
sköter vi fortfarande själva, särskilt på de egna täpporna, framsidan  
och vid ens parkeringsplats. Passa därför på att göra byn vårfin i 
helgen. 
 
Det ställs ut tre containrar men i år är dessa enbart till för 
trädgårdsavfall. Observera att jord och grova grenar inte räknas till 
trädgårdsavfall. Containrar för grovavfall kommer om några veckor, 
det har tidigare varit väldigt svårt att skilja på löv och annat så 
styrelsen tyckte det var bättre att dela på tillfällena. 

Råttor! 
Vi har tyvärr problem med råttor som syns i 
hela byn, på vissa ställen tom. inomhus 
(bilden är från Bolinderbyn). Styrelsen vill 
därför påminna om att det är förbjudet att 
mata fåglar med mat som kan spilla ner på 
marken. Att lägga frö och mat direkt på 
marken är mer än förbjudet. Det är 
egentligen bara halva kokosnötter som är 
OK om man vill mata fåglar. Anledningen 
till detta är att fågelmat även fungerar som 
råttmat och våra avtal om skadedjurs-
bekämpning gäller inte om det matas fåglar i området. 
Grundorsaken till att råttorna ökar i antal är att det gift som tidigare 
användes numera är förbjudet (de förblödde invärtes) så rått-
populationen har formligen exploderat i de flesta tätorter. 



 

 
Årsmötet 
Årsmötet den 9:e april gick av 
stapeln utan större åthävor. 
Vi gick igenom års-
redovisningen och valde nya 
funktionärer. Dessutom togs 
ett första beslut om 
uppdatering av stadgarna 
(små förändringar), ett andra 
beslut ska tas antingen före 
sommaren eller i höst. Vi 
diskuterade också inte mindre 
än tre motioner om 
föreningshuset där det 
beslutades att: 
1. Besiktiga husets yttre för 

att kunna åtgärda tak, 
fasad, grund och annat 
som kan vara i behov av 
reparation. 

2. Sätta samman en grupp av 
medlemmar som tar fram 
ett förslag vad man kan 
göra med insidan av huset. 
Detta förslag ska sedan 
kunna beslutas om på 
nästa årsmöte.  

Takinspektion 
Vi gjorde en enkel 
takinspektion i 
februari och tyvärr 
visade den på vissa 
brister, särskilt upp 
vid nock på några 
längor där pannorna 
glipade och läkten 
var angripen. Vi 
kommer därför göra 

en mer noggrann inspektion både 
utifrån och inifrån för att bättre 
bedöma läget. Förhoppningsvis är det 
inte så farligt som det ser ut, att lägga 
om taken kan bli mycket dyrt. Det 
kommer alltså klättras på taken inom 
kort. Ni som berörs mer direkt 
kommer få information i lådan. 
 
Kalender 
16 april - Nästa styrelsemöte 
21-22 april - vårstädning 
21 maj - styrelsemöte (prel) 
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